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 الدورة السابعة والسبعون 
 من جدول األعمال 45البند 

التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

   
 2022األول/ديسمبر  كانون    12قرار اتخذته الجمعية العامة في    

  
 [ ( 12، الفقرة A/77/398بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار )اللجنة الرابعة( ) ]   

  
 الفضاء والصحة العالمية -  77/120 

 
 ،الجمعية العامةإن  
المؤرخ   54/68، و  1996كــان ا األول/سمســــــــــــــمبر    13المؤرخ    51/122إلى قراراتهــا  إذ تشييييييييي ر   

المؤرخ   66/71، و  2004تشــــــــــــــرين األول/ كت  ر    20مؤرخ  ال  59/2، و  1999كــان ا األول/سمســــــــــــــمبر   6
المؤرخ   70/1، و  2014كـــان ا األول/سمســــــــــــــمبر    5المؤرخ    69/85، و  2011كـــان ا األول/سمســــــــــــــمبر   9
ــبتمبر   25 كان ا   7المؤرخ   73/91، و 2016كان ا األول/سمســــــــمبر  6المؤرخ  71/90، و 2015 يل ل/ســــــ

 ،2021تشرين األول/ كت  ر  25المؤرخ  76/3و  2018األول/سمسمبر 

إلى الت صـــــياا ال ارسة قر القرار المعن ا ياألللية الف:ـــــائيةن إعشا ق  نا بشـــــ ا وإذ تشيييي ر  يضييييا  
ــاء الخارجر   ــتاشـــــا  الف:ـــ ــاء والتنمية ال“شـــــريةت، المؤ اعتمدم مؤتمر األمم المتحدة اليالا المعنر باســـ الف:ـــ

ــتخد ــلميةواســـ ــ ن  دماا ( 1) امه قر األغراض الســـ ــاركة إلى اتخاا إجراءاا لتحســـ ، المؤ سعت فيه الدول المشـــ
 الصحة العامة من  شل ت سيع وتنس ق الخدماا الف:ائية للتطب ب عن ُبعد ولمكاقحة األمراض المعدمة،

_________________ 

تم ز/ي ليه   30-19لخارجر واسـتخدامه قر األغراض السـلمية، ق  نا،  تقرير مؤتمر األمم المتحدة اليالا المعنر باسـتاشـا  الف:ـاء ا (1) 
 .1(، الفصل األول، القرار A.00.I.3)منش راا األمم المتحدة، رقم المبيع  1999
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ــتاشــــــا   وإذ تشيييي ر كذل   ــن ية الخمســــــ ن لمؤتمر األمم المتحدة األول المعنر باســــ إلى المكرى الســــ
ــبي   ــلمية )ال  نيســ ــتخدامه قر األغراض الســ ــاء الخارجر واســ ــي ية 50الف:ــ الخاصــــة   5(، واألول ية الم اضــ

 والمتعلقة بتعزيز التعاوا الف:ائر من  جل الصحة العالمية، به

يا الف:ـــــــــاء وتطبيقاتهما قر الجه س الرامية إلى تحق ق  طة  ب همية إســـــــــهاك عل ك وتان ل ج وإذ تقر 
من  هدا  التنمية المسـتدامة بشـ ا ضـماا تمتاع الجميع   3، وال سـيما الهد   ( 2) 2030التنمية المسـتدامة لعاك 

ب نماط عيش صـــــحية و الرقايية قر جميع األعمار، وإا تدرا  ا األعمال الم:ـــــطلع بها قر القطا  المعنر 
ر الف:ــــــاء ممكن  ا تســــــهم قر التنمية المســــــتدامة، ال ســــــيما فيما يتعلق بالبرام  التر تهد  إلى بالصــــــحة ق

 تحس ن ن عية الحياة بطرائق شتى، بما قر الك تحس ن صحة اإلنساا،

، المتميل قر تســــــخ ر إمكاناا الف:ــــــاء ( 3) ت2030من  طة يالف:ــــــاء   2 ا الهد  العاك   وإذ تؤكد 
واالســـــــتفاسة من االبتااراا ااا الصـــــــلة بالف:ـــــــاء قر تحســـــــ ن ن عية الحياة، ممكن  لتمل ل التحدماا ال  مية 

ــاء سعما للصــــحة العالمية، وتحســــ ن اســــتخداك وتطب ق الطب   تحقيقه من  شل تعزيز التعاوا المتعلق بالف:ــ
ا، مع حفظ  واالبتااراا قر م داا الصـحة العالمية، والتعاوا وت“اسل المعل ما  ، والعل ك والتان ل جيا،الف:ـائر

 صــ صــية البياناا الشــخصــية، وإعداس  سواا لتحســ ن النه ض بال“ح ع وتعزيز قعالية التد شا قر مجال  
ــحية وتنف مها قر ال قت المناســـــــب، وتعزيز بناء القدراا قر مجاالا الطب   ــحة العم مية والرعامة الصـــــ الصـــــ

 الف:ائر والعل ك والتان ل جيا،

ب همية عل ك الف:ــــــاء وتان ل جيا الف:ــــــاء والتطبيقاا الف:ــــــائية لتعزيز عل ك الحياة  واقتناعا منها 
وسراســة األو  ة    ( 4) الف:ــائية والتان ل جياا الصــحية الرقمية، ميل الرعامة الصــحية عن ُبعد والتطب ب عن ُبعد

إلنســـاا والصــحة  عن ُبعد، بغرض ال قامة من األمراض ومشـــاكل الصـــحة العالمية ومكاقحتها وتعزيز صـــحة ا
الب  ية وصـــــــــــحة الح  اا والم ارس واإلمداساا الغمائية، والنه ض بال“ح ع الطبية و الممارســـــــــــاا الصـــــــــــحية،  

قر الك ت ق ر  دماا الرعامة الصــــحية لدقراس والمجتمعاا المحلية بصــــر  النمر عن الم قع الجغراقر   بما
نح  عاسل و تالفة ميســ رة، وتســليما منها  ك ســ لة لتعزيز إمكانية حصــ ل الجميع على  دماا الصــحة على

 بالمساهماا التر قدمتها تلك العل ك والتان ل جيا والتطبيقاا الف:ائية قر تلك المجاالا،

 ا من اليغراا القـائمـة قر مجـالر التطبـ ب عن ُبعـد والرعـاـمة الصــــــــــــــحـية عن ُبعـد   وإذ تالحظ بقلق 
م الصـــــــــحة العامة والرعامة الصـــــــــحية، وعدك وج س معاي ر محدوسمة اإلق“ال على التان ل جياا الرقمية قر نم

 م حدة لت“اسل البياناا ب ن مختلف مصن ِّعر المعداا الطبية،

عمل لجنة اســتخداك الف:ــاء الخارجر قر األغراض الســلمية، وه  ت ها الفرع ت ن   وإذ تالحظ بارتياح 
ــاء الخارجر التابع لدمانة العامة قر مجال الف:ــــــــا ء والصــــــــحة العالمية، بما قر الك ومكتب شــــــــؤوا الف:ــــــ

ــياا مؤتمر األمم المتحدة  6إطار قريق العمل  قر ــحة العامة المؤ  نشــــــــي بغرض تنف م ت صــــــ المعنر بالصــــــ

_________________ 

 .70/1القرار  (2) 
 .76/3القرار  (3) 
ــاتلية   (4)  ــاالا السـ ــلاية واالتصـ ــلاية والشسـ ــاالا السـ ــتخداك االتصـ ــ ر إلى اسـ ــع ليشـ ــطلط يالتطب ب عن ُبعدت على نطا  واسـ ــتخدك مصـ مسـ

الفرعية النشـــــطة وااا الصـــــلة، ميل وتان ل جيا المعل ماا لت ق ر الرعامة الصـــــحية الســـــريرية عن ُبعد، ويشـــــمل العديد من المجاالا  
القـلب عن ُبعـد، والطـب اإلشــــــــــــــعـاعر عن ُبعـد، وطـب الع  ا عن ُبعـد، وطـب األوراك عن ُبعـد، والصـــــــــــــــ دـلة عن ُبعـد، والجراحـة   طـب
 ُبعد، وطب األمراض الجلدمة عن ُبعد وغ ر الك من المجاالا التر تشهد تط را. عن
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 6اليالا المعنر باســـتاشـــا  الف:ـــاء الخارجر واســـتخدامه قر األغراض الســـلمية، وكملك م“اسرة قريق العمل  
من  ول يــاا   5ف:ــــــــــــــــاء والصــــــــــــــحــة العــالميــة، واألول يــة  الخــاصــــــــــــــــة بــالمتــابعــة، وقريق الخبراء المعنر بــال

الم اضــــــي ية المتعلقة بتعزيز التعاوا الف:ــــــائر من  جل الصــــــحة العالمية، والفريق العامل    50ال  نيســــــبي  
ترحب بتقرير الفريق إا المعنر بالف:ــاء والصــحة العالمية التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة، و 

 ،( 5) العامل عن األعمال الم:طلع بها قر إطار  طة عمله المتعدسة السن اا

من اآلثار العالمية المدمرة لدمراض المعدمة المســــتجدة وحاالا الط ار    وإذ يسييياوراا القلق البال  
لى الحياة ال“شرية (، ع19-األ رى التر تؤثر على الصحة، بما قر الك جائحة مرض ق روس ك رونا )ك ق د

نه  يالصحة ال احدةت من  شل تعزيز سور الحل ل  والمجتمع والتنمية، وإا تحا المجتمع الدولر على األ م ب 
 الف:ائية المبتارة، ال سيما الرعامة الصحية عن ُبعد، قر  نشطة الرصد والت هب والتصدؤ،

ة والحك ماا والقطا  الخاص  كياناا األمم المتحدة والمنمماا الحك مية الدولي   تشيييييييييج  - 1 
 على م اصلة التنس ق الفعال قر جميع األنشطة الف:ائية الرئيسية ااا الصلة بالصحة العالمية؛

التعاوا اا الطابع الرسـمر ب ن السـلطاا الصـحية والسـلطاا الف:ـائية على الصـع د  تشيج   - 2 
 ؛والصحة   “اسل األقاار ب ن قطاعر الف:اء المحلر، وترحب بالش“كاا المتعدسة القطاعاا القائمة التر تشجع ت 

ــاء يلياا قر مجالر الب  ة والح كمة تا ا مدع مة  تشييييييج  - 3  ــاء على إنشـــــــ الدول األع:ـــــــ
بســـــــــياســـــــــاا عامة، مع إيشء االعت“ار ال اجب للج انب القان نية واأل شقية، ب ية إزالة التحدماا التر تح ل  

ــائية لد ــتخداك التان ل جياا الف:ــ ــ ر اســ ــحة العالمية، بما ق ها حل ل التطب ب عن ُبعد وغ رم سوا تيســ عم الصــ
 من التان ل جياا المستجدة، استخداما قعاال؛

الدول األع:ـــــاء على التروي  لســـــياســـــاا وُنُه  تشـــــاركية لت“اسل البياناا  تشييييج   يضييييا - 4 
الصــلة بالصــحة    المفت حة من  جل تط ير وتحســ ن ســبل ال صــ ل إلى كل المعل ماا الجغرافية المكانية ااا

 قر الك االستشعار عن ُبعد و ياناا رصد األرض، كلما  مكن؛ العالمية، بما

الدول األع:ـاء على إتاحة إمكانية الت امك التنميمر والتقنر وتشـجيع  نشـطة    تشيج  كذل  - 5 
 ال“حا واالبتاار من  جل تيس ر تط ير وتطب ق عل ك وتان ل جيا الف:اء قر قطا  الصحة؛

ــيع   تحث - 6  ــاعد على ت ســـــــــ كياناا األمم المتحدة والمنمماا الحك مية الدولية على  ا تســـــــــ
نطا  تط ير وتطب ق الحل ل الف:ـــــــــائية المتعلقة بالصـــــــــحة العالمية والصـــــــــحة العامة، بما قر الك المتعلقة 

سمة للدول  باألو  ة والج ائط، وحاالا الط ار  التر قد مك ا لها ت ث ر على الصـحة واالحتياجاا الصـحية الفر 
 األع:ــــاء، وت ق ر قرص عاسلة لل صــــ ل إلى تلك الحل ل الف:ــــائية، وتشــــجع على تنف م مجم عة  وســــع من

 الحل ل الف:ائية الرامية إلى تحق ق التنمية المستدامة، بما قر الك الشراكاا ب ن القطاع ن العاك والخاص؛

قر جه سها المتعلقة   الدول األع:ــــــــاء والاياناا المشــــــــاركة على الم:ــــــــر قدما تشيييييج  - 7 
بال ســـم الجغراقر لجميع الم ج ساا المتصـــلة بالنمم الصـــحية، بما قر الك نمم المعل ماا الصـــحية، وإتاحة  

 االستفاسة من تلك الم ج ساا للمساعدة على بل غ األهدا  المنش سة قر مجال الصحة؛

_________________ 

 (5) A/AC.105/C.1/121. 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/121
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الب  اا المحاكية  الدول األع:ـــــاء على إقرار  همية ال صـــــ ل إلى ب  ة الف:ـــــاء و  تشييييج  - 8 
ألغراض ال“حا والتط ير قر مجال الصحة وعل ك الحياة، وال سيما قر مجال صحة رواس الف:اء،  ( 6) للف:اء

 والك من  جل تحق ق ق ائد اجتماعية واقتصاسمة على ك كب األرض؛

ــاء على  ا تعمل بنشــــــاط على تعزيز التعاوا الدولر قر م داا    تشييييج   يضييييا  - 9  الدول األع:ــــ
الف:ـائر على  سـاس تااقؤ الفرص لجميع المشـارك ن المهتم ن ولصـالط م اصـلة اسـتاشـا  ال“شـرية للف:ـاء   الطب 

 ؛العالمية   الخارجر، وعلى تشجيع التنمية والتطبيقاا العلمية والتان ل جية بما مع س بالنفع قر مجال الصحة 

قياس مدى قدرتها الدول األع:ـــــــاء على إجراء تدري“اا وتمارين مناســـــــ“ة ل  تشيييييج  كذل  - 10 
ــحة العالمية من ح ا   ــاكل الصـــ ــدؤ لمشـــ ــائية على النح  المناســـــب للتصـــ ــتعمال التان ل جياا الف:ـــ على اســـ

 االستعداس للتشغ ل وت قر القدراا والمهاراا الشزمة لشستجابة؛

ــاء منصـــــة مخصـــــصـــــة متعدسة الج انب وتعاونية ومتاحة عالميا مقرها جني   ترحب - 11  بإنشـــ
تعاوا الفعال قر المســــائل المتعلقة بالف:ــــاء والصــــحة العالمية ب ن الدول األع:ــــاء وكياناا بغرض تعزيز ال

 األمم المتحدة وسائر المنمماا الدولية والجهاا الفاعلة ااا الصلة؛

على رصـــــد وق د جميع األنشـــــطة الرئيســـــية وال ثائق المرج ية والخط  ااا الصـــــلة    تشييييدد  - 12 
ية التر ت:ـــــــطلع بها  و تعدها كياناا األمم المتحدة على  ســـــــاس ســـــــن ؤ،  بالف:ـــــــاء قر مجال الصـــــــحة العالم 

الك تلك التر ت:ــطلع بها  و تعدها منممة الصــحة العالمية وســائر المنمماا الدولية والدول األع:ــاء  قر  بما 
الحك مية  قر لجنة اســـــتخداك الف:ـــــاء الخارجر قر األغراض الســـــلمية وكملك، قدر المســـــتطا ، المنمماا غ ر 

ــطة النات  عن الك ين“غر  وســــــ  ــن ؤ لدنشــــ ــا على  ا الق د الســــ ــدس  م:ــــ ائر الجهاا الفاعلة غ ر الحك مية، وتشــــ
ي قر مرجعا مســــتخدك لل ق   على اليغراا القائمة والفرص المتاحة ومناقشــــتها، وين“غر إتاحة االطش  عليه    ا 

 ؛المجال  الفاعلة ااا الصلة قر هما على نطا  واسع ألغراض الت عية وتعزيز التعاوا ب ن الجهاا 

ــاء    متسييييل   - 13  ــالحها قر مجال الف:ــــ ب همية تحل ل وتق يم  سوار الجهاا الفاعلة الحالية ومصــــ
 والصحة العالمية بهد  تعزيز التآزر والتاامل والتعاوا والتنس ق ب ن جميع الجهاا الفاعلة؛

القطاعاا على نح  عاسل ومســـتداك   على الحاجة إلى تعزيز التنســـ ق والتعاوا ب ن  تشييدد - 14 
ل:ـــــــماا قعالية  نشـــــــطة بناء القدراا الم:ـــــــطلع بها على كل من الصـــــــع د الدولر واإلقليمر وال طنر وسوا 

 ال طنر فيما يتصل باستخداك عل ك وتان ل جيا الف:اء قر مجال الصحة العالمية؛

ــســـــاا تعليمية وغ رها من ي  تشيييج  - 15  ــاء على إشـــــراا مؤســـ لياا بناء القدراا  الدول األع:ـــ
 جل تحف ز المهن  ن الشـ“ا  العامل ن قر المجال الصـحر قر مرحلة م“كرة على اكتسـا  مهاراا وقدراا   من
 مجال الف:اء؛ قر

ــائر   توافق - 16  على تعزيز قعــاليــاا بنــاء القــدراا، التر تنممهــا كيــانــاا األمم المتحــدة وســـــــــــــ
لمســــــــــاهماا الهامة لعل ك وتان ل جيا الف:ــــــــــاء والتروي   الجهاا الفاعلة ااا الصــــــــــلة، بهد  زياسة ال عر با

_________________ 

ؤ  تشمل الب  اا المحاكية للف:اء الط راا المكاقي لبل غ حالة انعداك الجاابية، وسراســـاا يُمشـزمـــة الســـريرت لدراسة تاي  الجسم ال“شر  (6) 
الب  اا المنعزلة والمغلقة والقاســـــــية التر تحاكر مع انعداك ال زا، وال“عياا االســـــــتاشـــــــافية إلى القطب الجن  ر ) نتاركتيكا( وغ رم من  

 ب  ة الف:اء على األرض.
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لشســــــتفاسة منها ب ن الجهاا الفاعلة التر ُتطب ِّق ُنُه  يالصــــــحة ال احدةت، ب ية زياسة عدس المنمماا والجهاا  
 الفاعلة األ رى قر المجال الصحر التر تشارا بنشاط قر استخداك عل ك وتان ل جيا الف:اء؛

ــاء الخارجر، قر حدوس الم ارس المتاحة، تعزيز بناء القدراا  إلى مكتب شـــــــؤ   تطلب  -   17  وا الف:ـــــ
والر   الشــــ“كر قر  قريقيا ويســــيا والمحي  الهاس  و مريكا الشت نية والااريبر، من  شل مشــــاريع التعاوا التقنر  

المية كاســتراتيجية اإلقليمية، وسعم المشــاريع الم دانية الرامية إلى تعزيز التعاوا ب ن قطاعر الف:ــاء والصــحة الع 
قعالة تهد  إلى تحســ ن اســتخداك عل ك وتان ل جيا الف:ــاء إلتاحة وصــ ل الدول المســتف دة إلى  دماا الصــحة  

 العالمية، وإلى االستفاسة على نح   ق:ل من الفرص التر يتيحها التعاوا الينائر  و المتعدس األطرا ؛ 

ــاط األكاسممية والخبراء ال طن  ن   تشييييج  - 18  ــاء على تعزيز الرواب  ب ن األوســــ الدول األع:ــــ
وه  اا تنميم االتصــــــــــاالا والســــــــــلطاا المعنية بالعل ك والتان ل جيا بهد  تحســــــــــ ن إمكانية ال صــــــــــ ل إلى 

 التان ل جياا الرقمية ونمم المعل ماا واستخدامها قر مجال الرعامة الصحية.
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